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Nyt fra Bestyrelsen
( af Anders Haarup )
GODT NYTÅR !
Hvad siger I til at skulle spille simultan mod 5 og vinde dem alle ? Nå ja, så glemte
jeg måske lige at nævne, at
- man skal sidde med ryggen til – og for en sikkerhed skyld have bind for øjnene –
- det skal forgå i Musikhuset i Århus for fulde sale
- og så bliver det hele naturligvis vist live på TV
Det var hvad Mads Andersen præsterede den 24. januar i forbindelse med, at
Årets Østjyske Sportsfolk blev hyldet. Det er utroligt, hvor dygtig en skalspiller
man kan blive, ved at have været igennem vores skoleskak uddannelse J
Vores Bymesterskabsturnering er nu godt i gang og det er glædeligt, at hele 34
har tilmeldt sig denne. 4 af disse kommer fra vores naboklubber. Det er ved at
være en hel tradition, at vi har ”gæster” til vores klubturneringer. Det er dejligt at
få besøg udefra og jeg håber, at de alle må få en god turnering, så de kommer
igen.
At skoleskakken er en naturlig og vigtig del af vores kommende medlemmer, det
er jo nok alle bekendt. Det er derfor også beklageligt, når en/flere af disse vælger
at stoppe inden de bliver rigtig integreret i klubben. Dette kan naturligvis skyldes
mange ting, da en række andre idrætsgrene også trækker i børnene samtidig
med, at det andet køn jo nok også får en del opmærksomhed. Et af de unge mennesker, som for nogle år siden valgte at stoppe var Kristian Nymann Jakobsen. Et
meget lovende talent, som da også opnåede at blive Danmarksmester og deltog
tillige i de Nordiske Mesterskaber. Nu har han dog fået lysten igen og deltager
netop nu i vores turnering. Dette er vi alle rigtig glade for og vi håber, at du må få
en rigtig god tid i klubben.
I år fylder klubben 90 år – eller måske skulle jeg sige fyldte, for jeg har fået oplyst,
at det skulle være sket i starten af januar måned. Dette jubilæum vil vi naturligvis
gerne fejre. I må derfor godt allerede nu sætte et kryds i jeres kalender udfor den
1. juni. Vi vil sener vende tilbage med, hvorledes det vil blive fejret, men I kan
godt sige til jeres bedre halvdel, at vi meget gerne ser, at de også kommer denne
dag.
På glædelig gensyn.
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Lidt af hvert
(af Peter Wheadon)
Sidste gang spurgte jeg: hvad ved skakcomputere om åbningen og omtalte Benko
Gambit. Denne gang vil jeg gerne tage Kongeindisk som eksempel. En ganske bestemt
variant i Kongeindisk hedder Afbytningsvarianten. Den kritiske stilling opstår efter: 1. d4
Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 (så har vi Kongeindisk) 4.e4 d6
5.Sf3 0-0 6.Le2 e5

I 70% af tilfælde spiller hvid 7.0-0 som er hovedvarianten (Main Line). I 10% af tilfælde spiller hvid 7.dxe5
som er afbytningsvarianten og i de resterende 20% af
tilfælde spiller hvid noget andet. Der skal dog tilføjes at
oftest når afbytningsvarianten spilles af stormestre,
ender partiet i remis kort derefter.
Visse spillere har kun hånlige ord til overs for afbytningsvarianten. GM Gallagher skriver at varianten spilles af 3 typer spillere: a) de som sigter mod et langtrukkent og kedeligt slutspil b) de
som ønsker at irritere modstanderen og c) kujoner hvis største ambition er at opnå remis. Han kan tage andre former. Bronstein i sin bog ”Bronstein on the King's Indian”
omtaler slet ikke varianten bortset fra i et appendiks hvor et ud af 64 ukommenterede
partier har denne variant. Nogenlunde samme behandling får varianten i IM Martins bog
”King's Indian Battle Plans” (380 sider) hvor denne variant optager 1/3 af 1 side. Dette
er alligevel lidt bedre end Modern Chess Openings (355 sider) fra 1957 hvor varianten
får 3 linjer for ikke at nævne Znosko-Borovsky's ”How to Play the Chess Openings” fra
1935 hvor hele Kongeindisk slet ikke er omtalt (!).
Jeg har ladet 3 skakprogrammer vurdere 7.dxe5 og givet dem god tid til det. Er trækket
virkelig så ringe? Ifølge skakprogrammerne er trækket helt fint. Fritz 10 har 7.dxe5 som
hvids suverænt stærkeste træk! Shredder 9 har det som hvids stærkeste træk dog blot
et hestehoved foran 7.0-0 (hovedvarianten) og 7.d5 (Petrosian varianten). Hiarcs 13
som er af nyere dato har både 7.0-0 og 7.Le3 som kun en anelse stærkere end 7.dxe5.
Summa summarum: skakcomputere har 7.dxe5 som et helt fint træk til trods for den
negative indstilling af diverse spillere/bøger.
Jeg spiller selv Kongeindisk og bliver irriteret hvis hvid vælger denne afbytningsvariant
idet det fratager mig muligheden for et stærkt angreb på hvids kongestilling. GM Golubev har forstået det rigtigt i sin bog ”Understanding the King's Indian” hvor han minsandten har et helt kapitel om afbytningsvarianten. Han skriver: ”Afbytningsvarianten kan
ikke opfattes som farligt for sort. Men hvid får derved stillinger uden reel risiko for tab.
Dette er ubehageligt for sort fordi normalt vil sort ønske at kunne spille på gevinst (altså
ved at vælge Kongeindisk). Ergo afbytningsvarianten er først og fremmest et psykologisk våben”. Så har skakcomputere måske alligevel meget fin skakforståelse!
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Næste gang vil jeg tage et godt eksempel på den slags angreb på hvids kongestilling
som hvid kan undgå ved at vælge afbytningsvarianten. Dette siges lidt med tungen i
munden da hovedvarianten er selvfølgelig fin for hvid.
Slutteligt for at vise at spørgsmålet om skakcomputere
har god skakforståelse ikke kan besvares entydigt,
bare kig på følgende stilling.

Den kommer fra partiet Adams-J.Polgar i London i dec.
2012. Altså et parti mellem to superstormestre. Adams
har lige spillet 3.g3. Hvad synes du om dette træk?
Hiarcs er ikke i tvivl. Det er et rigtig dårligt træk, faktisk
indtager det en plads som nummer 19 på skalaen over
mulige kandidater og langt dårligere end de bedste
alternativer. Ringere kan det næsten ikke værre. Partiet blev kommenteret løbende af GM Nigel Short som udbrød ”Det er et super træk!” og
forklarede at Adams dermed banede vejen for at spille en slags Kongeindisk i forhånd
men hvor han vil kunne spille d4 i ét træk.
Så kan I vælge mellem skakcomputeren og GM Short som ekspert!

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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Hvor længe var Jeppe i baronens seng?
(Af Claus Qvist Jessen)
To runder skulle det vise sig. 2.-holdets besættelse af førstepladsen i 2. division gruppe
3 blev i hvert fald ganske midlertidig og holdt ikke længere end vores tur til Padborgs
grænseland,nsklubben Bov ventede. Vi vidste godt, at det her ville blive svært, og man
kunne egentlig kun undres over, at Bov, som vel er rækkens højest ratede hold, ikke
spiller en klasse højere. At de ikke får flere points, er vistnok fordi, at de kun af og til
starter i stærkeste opstilling. Det gør de desværre oftest til hjemmekampe, så det her
var bestemt en kamp, som vi af flere grunde hellere skulle have haft i Skanderborg. Det
skete ikke, og i stedet var vi små 200 ratingpoints bagud på samtlige brætter. Øv.
Allerede efter en times spil stod det klart, at resultatet i betænkelig grad ville komme til
at ligne det danske facit ved Dybbøl i 1864. På flere brætter stod vi decideret i underkanten, og ingen steder var der noget, der lignede en dansk fordel. Claus og Morten
blev begge udsat for en overratet modstander i hopla, og mens Morten "nøjedes med"
hurtigt at komme en officer bagud, rendte Claus ind i et rædsomt stormvejr efter en fejlslagen Pirc. Et godt forsvarstræk blev "glemt", og så var fjenden foran med 2 sikre points. Tavs og Colin rettede heldigvis lidt op på ulykkerne ved at sikre et par halve, Tavs
med hvid i en Benkogambit, mens Colin spillede skotsk og holdt balancen. 3-1 til de
forkerte.
Det gjorde Wheadon også som sort i den skarpe e5-variant i Caro-Kann. 3....c5 regnes
som det skarpeste og mest risky, men modstanderen må (med Peters egne ord) være
bragt ud af fatningen, og hvids angreb blev pareret med held snarere end godt spil. Da
røgen lettede, havde vor mand vist en lille fordel, men tog glad den halve, da lejligheden
bød sig. Det samme gjorde topmanden Per i et rigtigt tju-bang-slag med fuld skrue på
kongefløjen. Også den endte med en remis, og det stod nu 4-2.
Tilbage sad reserven Bjarne på ottende og kæmpede bravt med hele to kvaliteter og en
bonde i undervægt, og det gik da heller ikke for godt. Overraskelsen udeblev, og kassemesteren måtte kapitulere. Det samme overgik Kai på andetbrættet, men først efter at
han i en times tid havde forsøgt at svindle sig til noget i et slutspil med to tårne og et par
bønder mod modstanderens tårn, to springere og tre bønder. Det gik nedad bakke hele
tiden, modstanderen spillede uhyggeligt præcist, og til sidst kunne vor helt ikke længere
undgå kvalitetstab. Med udsigten til et slutspil med S + B bagud gav Kai pote.
6-2 til de forkerte - desværre meget godt i tråd med ELO's forudsigelser, men vi ligger
fint i midten af rækken, og der er heldigvis et stykke vej nej til Viby og Esbjerg, som lige
nu sidder på nedrykningspladserne. Men der skal godt nok kæmpes godt for t undgå at
skulle havne i bunden, og forude venter en gevaldig flok stærke hold - alle sammen en
del højere ratet end os selv.
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Holdturnering, B-rækken: Kneben sejr!
(af Asger J. Andersen)
Mandag d. 14.1 var vores tredjehold en tur i Hornslet. Vi spillede mod Syddjurs, som har
taget navneforandring fra Skødstrup, og altså også har fået andet spillested og ny spilledag (nu mandag mod før tirsdag). Det blev en ret jævnbyrdig kamp, til trods for at vi var
noget overratede.
For lidt ubeskedent at begynde med mig selv, så kom jeg pænt fra start med en god,
sund udvikling. Men jeg fulgte ikke den gode start op, og lidt efter lidt fik min modstander gravet sig ud af sin noget defensive opstilling. Faktisk fik han lagt pres på min stilling, og nu var det mig der var i forsvarsposition. Jeg var sendt til tælling en enkelt gang,
men kom på benene igen og klarede remis i et noget indviklet slutspil. Vi havde begge
tre lette officerer plus bønder, og det er svært at holde styr på!
Sørens modstander havde hvid og lagde ud med b4?! Men den slags slår ikke Søren
ud! Det var vel nærmest som at stikke hånden i løvens gab! Manden kunne jo ikke vide
at b4 og g4 som førstetræk er et rigtigt Søren-speciale! Søren svarede frisk igen med
b5?! – og hvad der derefter skete, så jeg ikke meget til. Men Søren må have kludret i
det, for det blev til et nederlag.
Fint gik det for Bjarne Rasmussen. Godt, solidt spil, pres på modstanderen, og sikker
sejr. Både Jonas og Anders spillede godt og solidt, og resultatet blev i begge tilfælde
remis.
Jan var sikkerheden selv og kørte sejren hjem i fin stil. Han kom hurtigt en bonde foran
og slap aldrig grebet.
Leif havde grund til at ærgre sig. Det kører ikke rigtigt for ham for tiden, men Leif kommer igen. Vær vis på det! I hans parti gik et eller andet galt. I hvert fald nok til at partiet
ikke stod til at redde. Axels spil så godt og fornuftigt ud, og selv om det en overgang
fladede lidt ud, var der til sidst ingen tvivl om sejren.
Vi ligger fint i rækken, faktisk på førstepladsen inden anden halvdel af turneringen går i
gang. Da det er en 4-holds række, møder vi de samme hold to gange.
De enkelte resultater
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SPONSORER VED JULEFROKOSTEN:
(Af Kell Hansen)
Følgende forretninger og firmaer var sponsorer af gevinster og gaver
i forbindelse med Skakklubbens lotteri til julefrokosten 4. december 2012.
Det betyder meget for klubben at vi møder så stor opbakning fra byens handelssteder,
derfor vil jeg opfordre alle til at støtte op om især disse forretninger/firmaer,
samtidig vil jeg også takke alle der var med til at vi atter fik en hyggelig julefrokost,
og stor tak til alle jer der købte lodder og dermed var medvirkende til at der kom en pæn
sum penge ind, for salg af lotteriet, penge der ubeskåret gik i klubkassen.

Amalia

Jysk

Bauhaus

Bella Bellini

Butik Elle

Click Foto

Dansk Kabel TV

Expert

Fri Cykler

Flügger

Hugo Mortensen

Jackson

Sparekassen Kronjylland

Jyske Bank

Kalle Flensborg

Kop & Kande

Louis Nielsen

Mamelukken

Andersen Guld & Sølv

Merrild Kaffe

Mini Centeret

Pilgrim

Profil Optik Adelgade 67 og 97

Punkt 1

Schmidt Bog & Ide

Skousen

Skanderborg Antenneforening

Skoringen

Smuk Fest

Marcus

Specialbutikken

Sport 24

Støtteforeningen

Synoptik

Vinoble

Østjysk Bank
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Vogt - Schmidt, Polen 1980.
Hvid trækker.
Hvid har en fiks lille kombination her.
Kan du finde den?

Byrne - Tarjan, USA 1975.
Hvid trækker.
Hvid slutter smukt af.
Hvordan?

Hvid trækker.
Stillingen er fra et af Asger J. Andersens
partier for nylig.
Asger har hvid.
Kan du finde hans suverænt bedste træk?

Botvinnik - Capablanca, Rotterdam 1938.
Hvid trækker.
En berømt kombination denne gang.
Hvids første træk er ikke så svært at finde,
men kan du finde opfølgningen?
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U - DM 2013 i Skanderborg.
(af Jørgen Johansen)
Efter, at have afholdt U - DM i Skanderborg i både 2009 og 2010 valgte Dansk skakunion, at det i 2013 skulle tilbage til Skanderborg. Arrangementet holdes på Morten Børup
Skolen i dagene 3-4 og 5 maj.
I bestyrelsen er vi meget glade for, at det var os der blev udvalgt. Det har tidligere år
givet en rigtig pæn omtale, og en lille økonomisk gevinst til klubkassen.
Et stævne som dette med ca. 100 børn + forældre/ledere kræver en stor indsats også
mere end hvad fem bestyrelsesmedlemmer alene kan klare. Vi vil derfor gerne, om
klubbens medlemmer vil give os et par timers hjælp. Der er brug for alt lige fra opdatering af net til salg af sodavand. I håb om at du vil hjælpe os så kontakt Allan E.S. Andersen der er koordinator på området.

Malling - Skanderborg IV 3½ - 1½
(af Jørgen Johansen)
Mandag d. 14 jan. drog Skanderborgs IV hold til Malling. Med afbud fra første brættet,
men med forstærkning af Allan E. S. Andersen var holdet fuldtalligt og de øvrige var
Jørgen Johansen, Kell Hansen, Mads Laugesen og Vibeke Grue.
Allan vandt ret let over sin modstander. Jørgen havde rigtig godt fat i sin modstander,
men kendte ikke lige lukketiden og måtte nøjes med remis. Der var tab på de øvrige
pladser.
D. gruppen er lidt vanskelig at spille i da modstanderklubberne i flere tilfælde er stærkere end de klubber som B. holdet møder.

BANKOSPIL
Så er der igen Bankospil i Skanderborg Skakklubs Støtteforening,
alle der holder af hygge og samvær med andre mennesker er velkommen .
SØNDAG 17. MARTS KLOKKEN 13.00 i klublokalerne.
Vi spiller om Svinekamme og Hamburgerrygge.
der vil være kaffe på rækkegevinstkan .
Vi spiller både Kinesisk lotteri og Papirbanko.
Spillepladerne koster kun 10 Kr. stk.
Der råbes op i et roligt tempo, så ALLE kan følge med.
Mad og drikke kan købes til yderst rimelige priser.
TAG FAMILIEN, NABOEN
Der er åbent fra klokken 11.30

OG

HVEM

Hilsen og på gensyn til et par hyggelige timer.
Bestyrelsen
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DU
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Team Nordea Skb2 - Esbjerg
(Af Colin Watson)

Efter en flot start skulle vi spille endnu en kamp, hvor vi helst skulle vinde, og
alt gik næsten som forventet. Vi var som set højere ratet hele vejen igennem
da de havde flere afbud for anden gang i træk.
Per startede med et flot 16 træks massakre over Ragnar da Per spillede Lg5 i
en Fransk efterfulgt af e5 og h4. Ragnar gik totalt i panik og klarede kun 16
træk. Colin spillede remis mod Jens Kristian som spillede Stonewall som hvid.
Hvid byttede hver gang der var en chance. Colin prøvede og afslog remis 2
gange inden han ikke kunne finde flere muligheder. Peter Grove fik en fin stilling mod Lars b3. Der var mange huller i hvids stilling. Han brugte meget tid og
fejlede til sidst i en svær stilling. Peter Wheadon tabte ret hurtigt en officerer i
en åbnings fejl og ofrede senere hen en springer til i håbet om et matangreb.
Det lykkedes ikke og måtte opgive. Kai fik en meget fin stilling ret hurtigt over
Jesper. Sort lukkede stilling af med c4 uden mulighed for kontrachancer . Det
passer til Kai’s stil og han nedspillede sin modstander totalt. Han opgav efter
28 træk. Jackie og Torben spillede et spændende parti, hvor brikkerne står alle
mærkelige steder. Jackies konge stod helt åben men med trusler mod hvids
konge. Som tilskuere var det umuligt at regne på, og i en kompliceret stilling
tabte Torben på tid. Mortens parti mod Sven var meget lige i lang tid før
tidskontrol. Morten var bagud på tid og skulle spille præcis da Sven havde lidt
mere plads. Sven spillede et flot slutspil. Trods Mortens forsøg at holde på stillingen, tabte han desværre til sidst. Asgers remis mod Steven var også spændende, og det blev dagens længste parti. Asger stod bedst og vandt en bonde,
Steven lukkede stilling godt så Asger ikke kunne kom videre. Så ofrede Asger
en bonde selv og tabte en. Steven stod nu bedst men så fik Asger sin dronning
før Steven som gav stilling dronning mod tårn og bonde. Denne stilling endte
remis. Godt kæmpet af Asger.
Så 5-3 og første pladsen i gruppen før vi rammer de hårde drenge.
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Team Nordea Skanderb. mod BMS (Ballerup)
(af Peter Wheadon)
Den 12. januar spillede Team Nordea Skanderborg hjemme mod BMS. Som det stod i
pressemeddelelsen blev det til en knusende sejr på 6½-1½. En rigtig god start på det ny
år.
Først færdig var Klaus som havde sort. Han spillede Caro-Kann og havde fuldstændig
udlignet efter 10 træk.. Efter at have afvæbnet hvids angreb på kongefløjen gjorde han
godt brug af sine bedre koordinerede brikker. Hvids angreb havde efterladt en åben hlinje som det nu var Klaus' tur til at benytte sig af. Klaus satte sin modstander under
pres hvilket resulterede i en fejl fra hvid ved træk 25 som Klaus udnyttede omgående.
Da hvid stod til at miste meget materiale og derefter at blive sat mat, valgte han at opgive. Partiet var et skoleeksempel på hvordan man udnytter svagheder i modstanderens
stilling.
Jackie's parti var også en forholdsvis kort affære på 26 træk. Han havde også sort og
spillede Modern som senere ad omveje blev til Kongeindisk Fianchetto variant (ifølge
mit skakprogram altså!). Ved træk 11 spillede hvid et meget usædvanligt træk for denne
stilling (11.a4) som skabte et hul på b4 som Jackie straks udnyttede ved en fin springermanøvre. Han fik kontrol både med d-linjen og med centrum hvilket gav ham klar fordel.
Partiet endte brat efter hvid ved en alvorlig fejl stod til at miste et tårn.
Steffen havde hvid. Åbningen var meget skarp. Han ofrede en bonde og snart derefter
en kvalitet for udviklingsfordel. Denne fordel var så stor at han havde mere end fuld
kompensation. Hans officerer dominerede brættet fuldstændig og den mindste unøjagtighed fra sorts side blev straffet omgående. 5 træk senere stod Steffen til gevinst og
ved valget af de korrekte angrebstræk blev det til mat i to hvorpå sort opgav. Partiet
varede 27 træk. Et imponerende angrebsparti fra Steffen – et parti præget af kreativitet
og fremdrift.
Nicolai hørte også til dem som sluttede forholdsvis hurtigt. Han havde sort og spillede
Nimzoindisk hvor det lykkedes ham at udnytte sin modstanders lidt passiv opstilling og
komme ud af åbningen med pæn fordel. Efter 18 træk havde han fået etableret et tårn
ned i hvids territorium og efter nogle fikse afbytninger var hans stillingen overlegen i
kraft af 5 bønder mod 3, kontrol med centrum, bedre koordination mellem dronning og
tårn samt bedre kongesikkerhed. Hvid ofrede et tårn for et angreb som Nicolai forpurrede. Ved en dronningafbytning konverterede han stillingen til et totalt vundet slutspil hvorpå hans modstander opgav. Flot spillet af Nicolai, et parti præget af initiativ, fint samspil
mellem brikkerne og præcise variantberegninger.
Så stod det 4-0 til Skanderborg og nu var det Jans tur til at øge føringen. Han havde
hvid. Åbningen blev Siciliansk Scheveningen. I denne meget analyseret åbning fandt
Jan en forbedring ved træk 17 (!) i forhold til den normalt spillede fortsættelse og beholdt en mindre fordel hele vejen igennem til starten af slutspilsfasen. Selvom partiet var
materielt lige havde Jan to bønder mod en på dronningfløjen. Begge spillere havde to
løbere men ved aktivt spil fik Jan sine til at arbejde meget bedre sammen end modstanderens. Ved et brillant og svært at finde træksekvens udmanøvrerede Jan fuldstændig
modstanderens tropper indtil sort var trængt op i en krog og da Jans bønder begyndte
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fremmarchen mod denne krog valgte sort at opgive. Ganske enkelt klassespil.
Mads B. havde hvid i Skandinavisk. I midtspillet ved en fin flytning af løber fra dronningfløjen til kongefløjen tog han greb om stillingen, dominerede centrum fuldstændig og
stod til gevinst. Selvom sort vristede sig ud af jerngrebet så det meget lovende ud for
Mads som havde 2 bønder mod en på kongefløjen og disse bønder var nået frem til 5e
række. Presset på sort blev øget men sort fandt de korrekte forsvarstræk og partiet endte med remis ved trækgentagelse. Et rigtigt kampparti.
Dagens længste parti tilhørte Davor. Han havde hvid mod Slavisk og afveg fra teori ved
træk 12 i en variant som blev brugt af GM Bacroft til at slå GM Fressinet med i 23 træk.
Desværre gik det ikke sådan denne gang! Men alligevel kom Davor ud af åbningsfasen
med klar fordel og fastholdt denne fordel (bedre bondeformation og større kongesikkerhed) hele vejen igennem midtspillet. Men nu fremtryllede sort en trussel som Davor nåede ikke at parere hvorefter slutspillet var tabt. Han kæmpede bravt videre ved at aktivere sin konge og nåede sågar at true mat i to men mere kunne det ikke blive til. Et ærgerligt nederlag efter så godt spil langt hen ad vejen.
Dagens sidste gevinst stod Mad A. for. Han havde hvid på første bræt mod Seniorverdensmesteren Jens Kristiansen. En hård opgave mod en stærk spiller i topform. Åbningen blev Siciliansk Taimanov hvor sort skubber begge sine bønder på dronningfløjen
førend officererne på kongefløjen bevæger sig overhovedet, hvilket de gør kun ved træk
14. Sådan har Mads sikkert ikke lært at spille i skoleskak men sådan spiller stormestre
jo! Mads vandt en bonde på bekostning af at blive forhindret i at rokere. Snart derefter
ved en midlertidig bondeoffer tog han initiativet. Stilling blev ubalanceret og meget
skarp. Mads afviklede til en teoretisk vundet slutspil hvor hvids oprindelige fordel
(forhindring af rokade) var fordampet mens sorts fordel (en merbonde) blev stadig større. Strategisk spil af høj klasse fra Mads. Men en teoretisk vundet slutspil kan ofte være
ekstremt svær at vinde. Og selve slutspillet var næsten lige så langt som hele partiet
frem til dette punkt. Ved en fodfejl fra hvid kunne Mads kunne øge først sin positionel
fordel og derefter sin materielle fordel til to merbønder. Det krævede stadigvæk meget
præcist spil fra Mads' side da hvid havde tårn og en aktiv konge. Men til sidst blev hele
pointet hevet hjem i en sidste fase af slutspillet som jeg kun kan anbefale som meget
lærerigt.
Med disse flotte 6½ point blev Team Nordea Skanderborg topscorer i Skakligaen denne
dag.

STØTTEFORENINGEN
(AF Kell Hansen og Jørgen Johansen)
Støtteforeningen er nu skudt godt i gang igen. Stor tak til alle dem der allerede er blevet
medlem.
Skulle der være nogle af jer der gerne vil være medlem af støtteforeningen, men som
ikke lige kan finde girokortet kan det gøres nemt ved at man overfører et beløb min. kr.
100,00 på konto reg. 6115 konto 313866
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Kalenderen
uge
5
6
6
6
7
7
7
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
13

dato
29-01-2013
04-02-2013
05-02-2013
08-02-2013
12-02-2013
17-02-2013
17-02-2013
19-02-2013
25-02-2013
26-02-2013
03-03-2013
05-03-2013
09-03-2013
10-03-2013
12-03-2013
12-03-2013
19-03-2013
26-03-2013

begivenhed
2. runde, Skanderborg Byturnering
D-rækken, Hørning - Skanderborg 4
B-rækken, Skanderborg 3 - Åbyhøj 2
Skolernes Skakdag
Udsatte partier (vinterferie)
Skakliga, SK 1968 - Team Nordea
2. division, Team Nordea - Evans 2
3. runde, Skanderborg Byturnering
B-rækken, SK 1968 7 - Skanderborg 3
D-rækken, Skanderborg 4 - Viby 3
2. divison, Haderslev - Team Nordea i Vejle
4. runde, Skanderborg Byturnering
Skakliga, Team Nordea - Øbro i Odense
Skakliga, Brønshøj - Team Nordea i Odense
B-rækken, Skanderborg 3 - Syddjurs i Skanderborg (sidste runde)
D-rækken, Skanderborg 4 - Malling i Viby
Temaaften
5. runde, Skanderborg Byturnering

14
15
16
17
18
18
18
18
19
20
21
22

02-04-2013
09-04-2013
16-04-2013
23-04-2013
30-04-2013
03-05-2013
04-05-2013
05-05-2013
07-05-2013
14-05-2013
21-05-2013
28-05-2013

6. runde, Skanderborg Byturnering
Pokalskak i Skanderborg
Generalforsamling
7. runde, Skanderborg Byturnering
Udsatte partier, Skanderborg Byturnering
U-DM på Morten Børup Skolen
U-DM på Morten Børup Skolen
U-DM på Morten Børup Skolen
8. runde, Skanderborg Byturnering
Udsatte partier, Skanderborg Byturnering
9. runde, Skanderborg Byturnering
Sommerpause ...
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Løsninger
Kombiner med Peter
Opgave1.
1.La5 Txa5 2.b6 Dd7 3.Sxa5.
Opgave2.
1.Dh3 (Dh1 er lige så godt) og sort opgav. 1...Kxf7 2.Dh7+ Ke8 3.Dh8+ vinder sorts
dronning. Hvis sort ikke spiller 1...Kxf7 så kommer Dh7#.
Opgave3.
1.Sf5! Le3+ (1...exf5 2.Dh3 og sort tvinges til Dxh2 for at undgå mat) 2.Sxe3 dxe3
3.Dxe3.
Hvid har vundet en bonde, har initiativet og hans tropper er bedre koordineret.
Opgave4.
1.La3 Dxa3 (1...De8 2.Dc7+ er håbløst for sort) 2.Sh5+ gxh5 (ellers mat i højst 4 træk)
3.Dg5+ Kf8 4.Dxf6+ Kg8 5.e7 og sort opgav 7 træk senere, da han løb tør for skakker
med sin dronning.

90 ÅRS FØDSELSDAG
Så tænker man straks på den tradition som mange skal se nytårsaften!
Men en ganske anden 90 års fødselsdag har netop her ved årets
start "ramt"
Skanderborg Skakklub....
Bestyrelsen har besluttet at fødselsdagen skal fejres LØRDAG 1.
JUNI 2013.
Derfor bedes man allerede nu reservere dagen,
vi forsøger at lave en lille udflugt for medlemmer og ledsager,
med efterfølgende spisning i klublokalerne..
Vi håber på stor tilslutning til begivenheden.
Hilsen
Bestyrelsen
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Skak som vikingerne spillede det
(Fundet af Anders Haarup)
20 kilometer øst for det skotske fastland ligger øen Isle of Lewis som et sidste dryp af
Skotland, inden Nordatlanten for alvor tager fat. Landskabet på Isle of Lewis er en frygtindgydende mundfuld; en afsides egn, hvor vinteren byder på mindre end en times sollys per dag, og som de atlantiske stormvinde omslutter med en sådan kraft, at småfisk
bliver blæst ind over land og sågar op på øens højeste punkt, klippen Barra Head, der
rejser sig mere end 180 meter over havets overflade.
De dansk-norske vikinger brugte øen flittigt som mellemstation mellem Norge og Irland
og som et sidste stop fra Skotland og videre mod Færøerne og Island, men siden 1266,
da Skotlands kong Alexander den 3. smed de dansk-norske vikinger på porten, har
øens geopolitiske vigtighed været støt aftagende. Som øens nye ejere fandt skotterne
nemlig hurtigt ud af, at de intet videre havde at bruge øen til ud over at holde vikingerne
ude af deres interessesfære.
Skak førte til virkelig vold.
Men selvom vikingerne blev tvunget til at forlade Isle of Lewis, efterlod de en arv, som
senere skulle være med til at gøre navnet Isle of Lewis til en del af den almene dannelse. I 1831 gjorde de lokale nemlig et sensationelt fund, som igen satte øen på verdenskortet: I en provisorisk stenskakt, der ellers var visket bort bag en sandbanke, opdagede
indbyggerne flere end 70 forskellige skakbrikker.
Brikkerne stammede fra fire forskellige skaksæt, og ingen af de fire sæt var intakte. Dog
var de alle udfærdiget i elfenben fra hvalrosstødtænder og tydeligvis produceret af vikinger. Brikkerne er siden blevet kaldt de mest kendte skakbrikker i verden, og netop disse
brikker har dannet grundlag for de fortryllede, levende skakbrikker fra Harry Potterfilmene. De små figurer hører til daglig hjemme på British Museum i London, men nu er
de skandinaviske brikker hovedattraktionen i en netop åbnet særudstilling på Metropolitan Museum of Art i New York.
»Hver eneste af de brikker er en udsøgt perle inden for den romanske stilarts skulpturkunst,« siger Barbara Boehm, kurator ved Metropolitan Museum of Art, til det amerikanske internetmagasin Slate.
»F.eks. dronningen, der gisper ved synet af slagmarken eller måske udtrykker utilfredshed med kongens strategiske beslutninger. Der er helt klart noget urolighed og angst
dér,« siger hun.
Dronningens bekymrede blik er måske ikke tilfældigt: Var man først i nærheden af et par
vikinger og et spil skak, var der god grund til at være urolig. Ifølge den islandske 'Olafs
Saga' myrdede den norske kong Knud sin modstander, da kongen blev slået i skak.
Ligeledes siger legenden om Holger Danske, at Charlemagnes arving slog Holgers søn
ihjel ved at banke ham igen og igen med et skakbræt.
Vikingerne var ikke de første.
Selvom de norske skakbrikker fra Isle of Lewis i dag er de mest berømte skakbrikker i
verden, er de på ingen måde de tidligst kendte: Forløberen for skak stammer oprindeligt
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fra 500-tallets Indien, hvor løberen var en elefant, indtil europæerne lavede den om til
en biskop. Ligeledes var tårnet oprindeligt en mesopotamisk stridsvogn, som siden ændrede form til et belejringstårn, i takt med at skakspillet spredte sig fra den arabiske verden op gennem Sydeuropa.
I det skandinaviske skaksæt fra Isle of Lewis er tårnet imidlertid en bersærker - en svoren blodkriger til Odins ære. Det kunne se ud, som om han mangler underkæben: »Men
faktisk bider han ned i toppen af sit skjold, fordi det er det eneste, han kan stille op for at
holde sit raseri tilbage, indtil han får ordren til at fare frem i kamp,« siger Barbara
Boehm til Slate. Og dermed er der også noget idiosynkratisk skandinavisk kultur over de
berømte brikker.

Kongen her - set forfra og bagfra - er en af de
berømte skakbrikker fra Isle of Lewis, der nu
kan ses på Metropolitan Museum of Art i New
York.

"Selvom de norske skakbrikker fra Isle of Lewis i dag er de mest berømte skakbrikker i
verden, er de på ingen måde de tidligst kendte: Forløberen for skak stammer oprindeligt fra
500-tallets Indien, hvor løberen var en elefant,
indtil europæerne lavede den om til - som her
- en biskop.
"Her en bekymret dronning - og bekymringen
er måske ikke uden grund: Var man først i
nærheden af et par vikinger og et spil skak,
var der god grund til at være urolig. Ifølge den
islandske ’Olafs Saga’ myrdede den norske
kong Knud sin modstander, da kongen blev
slået i skak.
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Pressemeddelelser
(Af Asger J. Andersen)

To Skanderborgdrenge blev danmarksmestre i skak!
Over 200 unge skoleskakspillere har dystet på tanker og idéer ved weekendens 39.
danmarksmesterskab i skoleskak i Odense. Det er Danmarks skrappeste unge hjerner,
der har været samlet i Vollsmose den 24.-25. november, hvor de har dystet om titlen
’Danmarksmester i skoleskak 2012’.
To af Skanderborgs skaktalenter var blandt deltagerne. I ældste gruppe den 17-årige
internationale mester Mads Andersen, og i yngste gruppe 8-årige Jonas Bjerre. Begge
havde forrygende succes, og begge blev danmarksmestre! Mads fik 7 point af 8 mulige,
og Jonas opnåede hele 8½ af 9 mulige; dvs. at han vandt otte partier og spillede et enkelt remis. Skanderborg Skoleskak og Skanderborg Skakklub kan med rette være stolte
af de to unge skaktalenter.
Skanderborg Skakklub havde faktisk endnu en spiller med, nemlig Kristian Seegert, der
ligesom Mads stillede op i ældste gruppe. I denne sammenhæng repræsenterede Kristian dog ChessHouse Skoleskak. Kristian opnåede en flot 3.plads med 5½ point.
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Skoleskak i Skanderborg
Skanderborg Skakklub tilbyder skoleskak til alle elever i
Skanderborg og omegn.
Undervisningen er hver mandag fra kl. 16,00 – 17,30
Det er på

Morten Børup Skolen Møllegade 45,
Skanderborg
og
Niels Ebbesen Skolen Højvangens Torv 4,
Skanderborg.
Tilbudet gælder alle drenge og piger fra ca. 5 til 16 år.
Kendskab til skak ikke nødvendigt.
Der er fire gratis prøvetimer. Derefter betales et kontingent
på kr. 460,00 som dækker følgende, som du kan deltage i:
* 28
* 9
* 1
* 1
*
* 1

undervisningsuger.
Prand-Prix stævner.
DM. udtagelsesstævne
Holdstævne
Tilskud til skaklejre.
Afslutningsfest med pokaler til alle elever.

Tilmelding er ikke nødvendig man kan blot møde op.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Morten Børup Skolen
Tavs Bjerre
Tlf. 61674321

Niels Ebbesen Skolen
Jørgen Johansen
Tlf. 8652 2229
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